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ُِِ ِِٓ للَاِِ ثِْس َّ ْح ُِِ اٌشَّ ٍْ ِح  اٌشَّ

 هللا ثسُ – اٌشجٍُ اٌشٍطبْ ِٓ ثبهلل فأعٛر – ثعذ أِب – اٌىشٌُ سسٌٛٗ عًٍ ٚٔصًٍ ٔحّذٖ

 اٌعظٍُ هللا صذق – رفشلٛا ال ٚ جٍّعب هللا ثحجً ٚاعزصّٛا - اٌشحٍُ اٌشحّٓ

অভাদেয অজদকয অদরাচয মফলয় দরা “ভু’মভনদেয াযস্পমযক ম্পকক”। প্রেভ অভযা 

জানদফা লম ভু’মভনদেয াযস্পমযক ম্পকক োকা জরুযী মকনা? এ ফযাাদয লকাযঅদন 

কাযীদভ অল্লা াদকয মনদেক দরা : 

ُلٛا اَلِرََفشَّ َٚ ٍعًبِ ِّ َِِج ًِِللاَّ ُّٛاِثَِحْج اْعزَِص َِٚ[ٖ٠ٖٔٓ]  

লিাভযা অল্লায রুজু্জদক াভগ্রীকবাদফ অকঁদে ধদযা অয যস্পদয লিাভযা মফমিন্ন আ 

না। [৩:১০৩] 

অল্লা াদকয মনদেক, অল্লায যমদক ফাআ মভদর অঁকদে ধদযা। যস্পয মফমিন্ন আ 

না।  

াযস্পমযক মফমিন্নিায কুপ্রবাফ : 

ভু’মভনদেয াযস্পমযক ম্পককদিদেয কুপ্রবাফদক ঈদল্লখ কদয মনদেয অয়াদি অল্লা াক 

ফদরন :  

اَلِ َٚ َسُسٌَُِٛٗ َٚ َِ َأِغٍعُٛاِللاَّ َُِِْٚ ََ٘تِِسٌُحُى رَْز َٚ ٍُٛاِ َٕبَصُعٛاَِفزَْفَش ِِرَ اْصجُِشٚاِۖ  َِِٚ  ِِۖ َٓ بثِِشٌ ََِعِاٌصَّ َِ ِللاَّ َّْ إِ

[٦٠ٗٙ] 
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অয অল্লাহ্  িাযঁ যূরদক লভদন চদরা, অয লিাভযা যস্পদয মফফাদে মরপ্ত আ না। মমে 

মফফাদে নাদভা িাদর লিাভযা মনদজদেয া াযাদফ এফং লিাভাদেয প্রবাফ চদর মাদফ। 

ফযং লিাভযা ধধমকধাযণ কদযা। মনঃদে অল্লাহ্ ধধমকীরদেয াদে যদয়দেন। [৮:৪৬] 

 

سٌحىُ ٚرز٘ت লিাভযা া ামযদয় লপরদফ। – فزفشٍٛا  – লিাভাদেয প্রবাফ চদর মাদফ। 

ত্রুযা লিাভাদেযদক দযায়া কযদফ না। ٚاصجشٚا – অয লিাভযা ধধমকধাযণ কদযা।   

মফফাে লেদক ফাচঁায ফযফস্থা অল্লা াক এখাদন ফণকনা কদযদেন। েকাৎ প্রদিযকদকআ ংমমভ 

দি দফ। মনদজয ঈয মনদজয Control মিক োকদি দফ। ঈদেমজি দয় েদর, মস্থয 

দয় েদর, মষু্ণ দয় েদর, লযদগ লগদর - লিাভযা লদয মাদফ। এজনয এআ মনয়মিি 

যাগদক োেদি দফ। ধধমক ধযদি দফ। িাোো ধধমক, িা একটা মুমিমুি মফলয়।  

অয অমন ধধমক দয় েদফন কীবাদফ? অনায মক মনজস্ব লকান ক্ষভিা অদে? ফ 

ক্ষভিা লিা অল্লায। অয অল্লায কাে লেদক লকান মকেু লদি দর অল্লায 

মনয়ভানুমাময়আ অনাদক চরদি দফ। 

ُِْ ٍُِحٛاَِراَدِثٍَُِْٕى َأْص َٚ َِ [٦٠ٔ]َِفبرَُّمٛاِللاَّ  

লিাভযা অল্লাদক বয় কদযা অয মনদজদেয ভদধয ম্পককদক মিক যাদখা। [৮:১] 

ম্পকক মিক যাখদর অল্লা াদকয যভি াদফ। অল্লা াদকয একটা নাভ যাভান। অয 

ঈনায যভি ভানুদলয াযস্পমযক ম্পকক বাদরা োকায াদে ম্পমককি। মমে িাযা এদক 

দযয াদে যভদিয ম্পকক ফজায় যাদখ, মমে এদক দযয প্রমি িাদেয যভি  েয়া 
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োদক, িাদর ভানুল অল্লা াদকয যভদিয বাগী য়। এজনয অল্লা াক ফদরদেন - 

অল্লাদক বয় কদযা অয মনদজযা াযস্পমযক ম্পকক মিক যাদখা। মনদজযা দ্বদে মরপ্ত দর 

অল্লা াদকয যভি লেদক ফমিি দয় মাদফ। 

একমট ামেদ যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ ফদরন : 

 فسبد ٚ ثٍٓ راد صالح:  لبي ثًٍ:  لبٌٛا ٚاٌصذلخ؟ ٚاٌصٍبَ اٌصالح ِٓ أفعً ثذسجخ أٔجئىُ اال

اٌٙبي ً٘ ثٍٓ راد  

এভন এক ভমকাোয কো লিাভাদেযদক ফরদফা মক? মা নাভাজ, লযামা  াোকা - এগুদরা 

লেদক লেষ্ঠ ! াফাদয় লকযাভ ফরদরন, মজ! ফযআ। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া 

াল্লাভ জফাফ মেদরন, লিাভযা যস্পদয ম্পকক মিক যাখ। অয যস্পদয ম্পকক নষ্ট কযা, 

এটা দরা ভুন্ডনকাযী। 

নয ামেদ যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ ফদরন : 

اٌشبَ الرحٕمٛا  

ভুন্ডন ভাদন চুর ভুন্ডন কযা না। ফযং اٌذٌٓ رحٕك  ধভক নষ্ট কদয লেয়া। মখন ম্পকক নষ্ট দয় 

মায় িখন নানান ধযদণয মভেযা, প্রফিনা, প্রিাযণা  মফমবন্ন ধযদণয লটনদন ভানুল দ্বীন-

ধভক মিকভি ারন কযদি াদয না। েুমনয়া িায কাদে মফলাে দয় মায়। িাআ মনদজদেয 

যস্পদযয ম্পককদক মিক লযদখ এক জাভাদিয ন্তবুকি দয় োকায মনদেক লেয়া দয়দে। 

ামেদয ভদধয এদদে : 
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اٌجّبعخ عًٍ هللا ٌذ  

অল্লা াদকয াি, অল্লা াদকয ায়িা  অল্লা াদকয মি জাভাদিয াদে 

যদয়দে। 

নয অয়াদি অল্লা িা’য়ারা ফদরন : 

[ِ َٓ ٍِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ثِب َٚ ِ ِٖ َْٕصِش ِ ٌَِّزيَِأٌََّذَنِث ِا َٛ ٍُٛثُِِِْٙ [٦٠ُٕٙ٘ ُِل َٓ ٍْ ٌََّفِثَ َأ َِِٚ بِفًِِاْْلَْسِضِِۖ  َِ َِأَٔفْمَذِ ْٛ ٌَ

ُُِْٙ َٕ ٍْ ٌََّفِثَ ََِأ ِللاَّ َّٓ ِى
ٌََٰ َٚ ٍُٛثُِِِْٙ ُِل َٓ ٍْ ْفَذِثَ ٌَّ بَِأ َِّ ٍعًبِ ِّ َِِج َُِّٔٗعَِضٌٌضَِحِىٌٍُِ]ِۖ  ِ  [٦٠ٖٙ-ٕٙإ

অল্লা িা’য়ারা মনজ  ভুমভনদেয াাময মেদয় অনাদক ায়িা কদযদেন এফং ভু’মভনদেয 

ভদধয াযস্পমযক ম্প্রীমি মেদয়দেন। অমন মমে ৃমেফীয ভুেয় ম্পে ফযয় কযদিন, 

িফু িাদেয ভদধয ম্প্রীমি অনদি াযদিন না। অল্লা িা’য়ারা িাদেয ভদনয ভদধয 

ম্প্রীমি মেদয় মেদয়দেন। মনঃদে মিমন ভামিারী, যভজ্ঞানী। [৮:৬২, ৬৩] 

 
ৃমেফীয ভুেয় ম্পদেয লচদয় ভু’মভদনয াযস্পমযক ম্পকক ভুরযফান। ভাদন ুম্পকক। 

প্রদিযদক মমে ৃমেফীয ভুেয় ম্পে লেদক এদক ভুরযফান ভদন কদয িাদর মনদজদেয 

ভদধয েুমনয়ামফ লকান ফস্তু মনদয়, স্বােক মনদয়, ুমফধা মনদয় লোটখাট ঝগোঝামট দফ মক?  অয 

মফফাে দফ মক? অদর লকাযঅদনয মনদেকনা এটাআ লম, ৃমেফীয ভুেয় ম্পদেয লচদয় 

াযস্পমযক ুম্পদককয োভ লফম। াভানয কদয়কটা টাকায জনয, াভানয একটু ফযফাদযয 

কাযদণ, াভানয একটু ুমফধায জনয িুমভ ম্পকক নষ্ট কযদো! েচ এআ ম্পদেয োভ ভস্ত 

ম্পদেয লচদয় লফম।  
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অভাদেয কযণীয় : 

এআ ম্পককদক মটমকদয় যাখায জনয অভাদেয কযণীয় কী? মনদজদেয ঐকযফদ্ধিা ফজাদয়য 

ঈয লকাযঅদন কাযীদভ কী মনদেকনা যদয়দে? মনদজদেয াযস্পমযক ম্পকক লমন নষ্ট না 

য় - এজনয অভাদেয কযণীয় ম্পদকক অল্লা িা’য়ারা লকাযঅদন কাযীদভ ফদরন : 

َفٌَِْأرًِِ ْٛ َِفَس ِٗ َُِْعِِٓدٌِٕ ُٕى ِِ ِ ٌََِِْٓشرَذَّ ُٕٛاِ َِ ِآ َٓ بِاٌَِّزٌ َٙ ٌَِبَِأٌُّ َٓ ٍِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ٌٍَّخَِعٍَىِا ََُِٔٗأِر ٌُِحجُّٛ َٚ ُِْ ُٙ ٌُِِحجُّ ٍَ ْٛ ُِثَِم للاَّ

ٍُِ ََِخِاَلئِ ْٛ ٌَ ِ َْ اَلٌََِخبُفٛ َٚ ِِ ًِِللاَّ ِفًِِسَجٍِ َْ ُذٚ ِ٘ ٌَُِجب َٓ َىبفِِشٌ ٌْ ٍَىِا ٍحِعَ [٠٘ٗ٘]َِأِعضَّ  

ল ইভানাোয কর! লিাভাদেয লকঈ মমে দ্বীন লেদক মফভুখ দয় মায় িাদর অল্লা 

িা’য়ারা এভন এক জাভাি মনদয় অদফন, মাদেযদক অল্লা িা’য়ারা বারফাদন। িাযা 

অল্লা িা’য়ারাদক বারফাদ। মাযা ভু’মভনদেয প্রমি মফনয়ী য়। অয কাদপযদেয ঈয 

কদিায। িাযা অল্লাহ্ য দে মজাে কযদফ, অয বয় কযদফ না লকাদনা মনেুদকয মনো। 

[৫:৫৪] 

অল্লা িা’য়ারায প্রমি িাদেয বারফাায প্রকা দরা, িাযা ভু’মভনদেয প্রমি য় মফনয়ী। 

اٌّؤٍِٕٓ عًٍ أرٌخ  – ভু’মভনদেয প্রমি মফনয়ী। অয اٌىبفشٌٓ عًٍ أعضح  – কাদপযদেয ঈয 

কদিায। 

ভু’মভনদেয ভাদঝ াযস্পমযক ম্পকক মিক যাখায ভূর দয়ন্ট দরা, য ভু’মভদনয প্রমি 

মফনয়ী য়া। এদক দযয মি মনদজযা মফনয়ী দফ। অয মফনদয়য গুণ মখন এদ মাদফ 

িখন যস্পদযয ম্পকক মিক োকদফ। মফনয় অয েয়াআ দরা যস্পদযয ম্পকক মিক 

যাখায ভাধযভ। াাফাদয় লকযাদভয ভাদঝ ুেৃঢ় ঐকয মেদরা। পদর ঈনাদেয ভাধযদভ ুযা 
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ৃমেফীদি দ্বীন প্রমিমষ্ঠি দয়দে। িাদেয ঐ গুণগুমর কী মেদরা? িাযা যস্পদযয ভদধয 

ুম্পদককয মি মেদরন। এযাে দয়দে : 

ُِْ ُٙ َٕ ٍْ َ َّبُءِث ُىفَّبِسُِسَح ٌْ ِ[٦٠ٕ٤ٗ]َِأِشذَّاُءَِعٍَىِا

কাদপযদেয ফযাাদয কদিায অয মনদজদেয ফযাাদয িাযা মেদরন েয়াফান। [৪৮:২৯] 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ অল্লা াদকয মনকট কিদফম ম্মামনি। অয যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভদক অল্লা াক ফরদেন, 

[ِ َٓ ٍِٕ ِِ ْؤ ُّ ٍْ ٌِ َٕبَحَهِ اْخِفْطَِج َٚٔ٘٠٦٦] 

অনায িানা ভু’মভনদেয জনয ঝুমঁকদয় মেন। [১৫:৭৮] 

েচ াধাযণ ভুরভানযা এখন মনদজদেয ভাদঝ ভমকাোয ফযফধান ফামনদয় লযদখদে। লম ফে 

ফযমি দয় মাদফ, ল লোটয জনয নভনীয় দি াদয না! যাূর াক াল্লাল্লাহু অরাআম য়া 

াল্লাভদক অল্লা াক ফরদেন লম, অনায িানা ভু’মভনদেয জনয ঝুঁমকদয় লেন। িাদর 

ভু’মভন - াধাযণ ভু’মভদনয ভমকাোয লকান িুরনা এখাদন কযা চদর! লআ যাূর াক 

াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভদক অল্লা াক ফরদেন, অনায িানা ভু’মভনদেয জনয 

ঝুঁমকদয় লেন।  ٌٍّؤٍِٕٓ جٕبحه ٚاخفظ  – ভু’মভনদেয জনয অনায িানা ঝুমঁকদয় লেন। ামখ 

িায িানা ঝুঁমকদয় লেফায েকদরা, ল মনদজদক মূ্পণকবাদফ ভকণ কদয লেয়। মনদজদক 

াযগ মদদফ প্রকা কযা। একজন ভু’মভদনয াভদন অমন াযগ দয় মান। লমন 

অনায লকান মিআ নাআ! অল্লা িা’য়ারা ফদরন : 
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ًٔب ْٛ َ٘ ٍَىِاْْلَْسِضِ ِعَ َْ ُشٛ ّْ ٌَِ َٓ ٌَِّزٌ ِا ِٓ ََّٰ ْح ِعجَبُدِاٌشَّ َٚ [ٕ٘٠ٖٙ]ِ

যাভাদনয মফদল ফাো দরা িাযা, মাযা মফনয়ী দয় ৃমেফীদি মফচযণ কদয। [২৫:৬৩] 

 জবাদফ। মনদজদক লোট ফামনদয়। মফনয়াফিবাদফ। মফনয়ীবাদফ। মিমন অদযা ফদরন – ٘ٛٔب

: 

اَلَِفَسبًدا َٚ اِفًِِاْْلَْسِضِ ًّٛ ُِعٍُ َْ ِاَلٌُِِشٌُذٚ َٓ ٌٍَِِّزٌ َٙبِ ٍُ َ َْٔجع ِخَشُحِ َْ َهِاٌذَّاُسِا ٍْ ِِرِ  ِۖ[ِ َٓ ُّزَِّمٍ ٍْ ٌِ عَبلِجَُخِ ٌْ ا َٕٚ٦٠٦ٖ] 

অদখযাদিয ঐ অফা অমভ দেয জনয মনধকাযণ কযদফা, মাযা ৃমেফীয ভদধয ংকায 

কযদি চায় না। অফায নাচায ৃমষ্ট কদয না। অয শুব মযণাভ লখাোবীরুদেয জনয। 

[২৮:৮৩] 

য এক জায়গায় এদদে : 

ِّئَخُِ اَلِاٌسٍَّ َٚ َُٕخِ َحَس ٌْ ِٛيِا اَلِرَْسزَ َِِٚ  ٌٍُِِۖ ِّ ًٌَِّح ٌِ َٚ َُِّٗٔ ٌحَِوأَ َٚ ََُِٕٗعَذا ٍْ ثَ َٚ ََٕهِ ٍْ ٌَِّزيِثَ َِفِئَراِا ُٓ َِأْحَس ًَ ِ٘ ٌَّزًِِ اْدَفْعِثِب

[ٗٔ٠ٖٗ] 

বাদরা এফং ভে ঈবয়আ ভান নয়। ঈেভ দ্ধমিদি িুমভ িায লভাকাদফরা কদযা। িঃয 

লেখদফ লিাভায  মায ভদধয ত্রুিা যদয়দে - িা এভন দয় মাদফ লমন ল লিাভায প্রগাঢ় 

ফনু্ধ। [৪১:৩৪] 

এখাদন য ভু’মভদনয মি িায ভদেয মযফদিক বাদরা অচযদণয মনদেক লেয়া দয়দে। 

িায কাযণ ফরা দয়দে লম, মযণমিদি ল লিাভায প্রগাঢ় ফনু্ধ দয় মাদফ। অয ফনু্ধ 

ফানাদনা কাভয। এটা মক লকান কাদপয ভুমযকদক? না, ভু’মভনদক। 
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একজন ভু’মভন লেদক িুমভ লমভন ফযফাযআ া বাদরা ফযফাদযয ভাধযদভ িুমভ িায 

লভাকাদফরা কদযা। এটা মযয়দি কাভয।  িদফ যা! ভান ভান ফেরা লনয়া মায়। ল লম 

মযভাণ ভে কযদরা অমভ ল মযভাণ ভে কযদফা। এটায ফকা অদে। মকন্তু অল্লা 

যাবু্বর অরামভন ফাোয অদযা ুমফধায জনয যাভক মেদিন লম িুমভ িায াদে বাদরা 

অচযণ কদযা। ভদেয মফমনভদয় বাদরা কদযা। িাদর ল লিাভায ফনু্ধ দয় মাদফ। কাযণ ল 

ভু’মভন। িায ভূর মিক অদে।  

অভাদেয লফাধমি দ্বাযা এটা গ্রণ কযা কমিন। এজনয অল্লা াক অদযকটু য়াজ কদয 

মেদিন :  

َِصجَُشٚاِ َٓ ِاٌَِّزٌ َ٘بِإاِلَّ بٌٍَُِمَّب َِ َٚ[ٗٔ٠ٖ٘]  

এআ মফলয়টা শুধু িাযাআ রাব কদয মাযা ধধমকীর। [৪১:৩৫] 

িাযয এদদে : 

ٍُِ ِرَُِٚحٍظَِّعِظٍ َ٘بِإاِلَّ بٌٍَُِمَّب َِ َٚ  [ٗٔ٠ٖ٘]ِ

এটা শুধু িাযাআ রাব কদয মাযা ফেআ বাগযফান। [৪১:৩৫] 

মাদেয কার মফার। এযাআ শুধু এআ িামপক ায়। পদর ভে অচযদণয মযফদিক ল 

বাদরা অচযণ কদয।  
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লকাযঅদনয অয়াদিয ফযাখযা : 

 লকাযঅদন কাযীদভ অল্লা াদকয ফানী – “লিাভযা অত্মীয়িায ম্পকক মিক যাদখা”। 

এআ অত্মীয়িায ম্পকক মিক যাখায ফযাখযায় যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ 

ঈনায ামেদ ফদরন :  

“লিাভায অত্মীয়-স্বজন মমে লিাভায াদে েুফকযফায কদয িাদর িুমভ িাদেয াদে ৎ 

ফযফায কযদফ। বাদরা ফযফায কযদফ। এটাআ অত্মীয়িায ম্পকক মিক যাখা। 

িাযা মমে বাদরা ফযফায কদয িাদর িুমভ িাদেয াদে বাদরা ফযফায কযদফ। মকন্তু িখন 

িুমভ িাদেযদক ফেরা মেদর ভাত্র। লিাভায দ্বাযা অত্মীয়িায ম্পকক মিক যাখা দয়দে - এটা 

ফরা মাদফ না। ফযং িাযা মখন ম্পককদক নষ্ট কযদফ িখন মমে ম্পককদক মিক যাদখা, মখন 

িাযা ম্পকক মেন্ন কযদফ িখন মমে িুমভ ম্পককদক লজাো রাগা - িদফআ অত্মীয়িায 

ম্পকক মিক যাখদর ফদর িুমভ গণয দফ।” 

এজনযআ ামেদয ভদধয ফরা দয়দে, এআ ধযদণয লরাক জীফদনয ভদধয ফযকি াদফ। ল 

ম্পদেয ভদধয ফযকি াদফ। অয এআ ফযকি লদি দর িায কী কযদি দফ? ম্পকক 

মেন্ন দর লআ ম্পকক লজাো রাগাদি দফ। মনদজয ংকায, মনদজয ক্ষভিা, মনদজয অমভত্ব 

– এগুমরদক ল ধদয যাখদি াযদফ না। এগুমর মভটাদরআ ল ম্পকক মিক যাখদি াযদফ। 

এটাদক ামেদ ফরা দয়দে 
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 ثٍٓ راد صالح:  لبي ثًٍ:  لبٌٛا ٚاٌصذلخ؟ ٚاٌصٍبَ اٌصالح ِٓ أفعً ثذسجخ أٔجئىُ اال – صالح

 اٌٙبي ً٘ ثٍٓ راد فسبد ٚ

 

এখন লকঈ বাদরা ফযফায কযদরা। েচ িায াদে খাযা ফযফায কযা দরা। িাদর লটা 

িায ঈয জুরুভ দয় লগদরা। বাদরা ফযফায কযদর লিা স্বাবামফকবাদফ ল বাদরা ফযফাদযয 

ানাোয। এভনমক ম্পকক মিক না োকদর।  

ভে ফযফাদযয য মমে বাদরা ফযফায কদযা িদফআ িুমভ ম্পকক মিক যাখদর। িুমভ অল্লা 

িা’য়ারা লেদক ফে লনয়াভি াফায মধকাযী দফ। মমে ফামযকবাদফ লেখদো লম, েুমনয়ায 

ভানুল লিাভাদক িমকদয় লপদরদে। মকন্তু অদর অল্লায কাদে িুমভ মজদি লগদর। লখান 

লেদক িুমভ ায়া শুরু কযদফ।  

এআ লম ভু’মভনদেয াযস্পমযক ম্পদককয মফলয়টা দফ ভায়া-ভভিা  ভব্বি। عًٍ أرٌخ 

 ,এয অমবধামনক েক দরা رٌٛي দফ। এআ رٌٛي দফ। رًٌٍ ভু’মভনদেয প্রমি ল اٌّؤٍِٕٓ

মনদজদক িুি ফামনদয় যাখা। মফনয়ী ফামনদয় লপরা। মনদজয অমভত্বদকআ অদর খিভ কদয 

লেয়া।  

 মযি অরী যামময়াল্লাহু অনহু اٌّؤٍِٕٓ عًٍ أرٌخ  এয দেক ফদরন : ফধযদণয 

লরাকদেয াদে লকাভর স্ববাফ ম্পন্ন। 
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এআ লম িাদেয ভদধয ঐকয োকদফ। িাদেয যস্পদয ুম্পকক োকদফ। এআ ুম্পকক োকায 

েরুন িাযা اٌّؤٍِٕٓ عًٍ أرٌخ  দফ। ভু’মভনদেয াদে িাযা رٌٛي দফ। অন 

ধভকীয়াফরম্বীদেয াদে িাদেয স্ববাফ দফ লকাভর।  

 মযি আফদন অব্বা যামময়াল্লাহু অনহু ফদরন : سحّبء - িাযা দফ েয়াফান। 

 মযি আফদন জুযাআজ ফদরন : যস্পদযয প্রমি িাযা দফ ানুবূমিীর। 

 মযি অ’ভা ফদরন : ভু’মভনদেয াভদন িাযা মনদজদেযদক েুফকর ফামনদয় যাখদফ। 

নয ভু’মভদনয াভদন িাযা মনদজদেযদক েুফকর ফামনদয় যাখদফ। অদর িায মি েুফকর না। 

ল েুফকর ফামনদয় যাখদফ।  

 মযি অফু জাপয ফদরন : িাদেয প্রমি লকাভর  েয়া-যফ দফ। 

মিয াদেআ মফনয়আ দরা ংমভ : 

এআদম িাদেয লকাভরিা, িাদেয েয়া, িাদেয েুফকরিা - এটা অদর িাদেয মিীনিায 

কাযদণ নয়। কাযণ মিীনিায কাযদণ লম েুফকরিা লটা প্রংনীয় লকানমকেু না : 

 اٌعجض عًٍ ٌٍَٛ هللا اْ

েুফকরিায প্রমি অল্লা াদকয মিযষ্কায অদে। 

কাদযা মি লনআ। এখন েুফকর দয় অদে। এআ েুফকরিা অল্লা াক লেখদি াদযন না। 

মি োকায দয মনদজদক েুফকর প্রকা কযা চাআ। লমভন : 

 اٌمذسح ثعذ اٌعصُ
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মি োকায দয ক্ষভা। 

মি োকায দযয মফনয়ীিা অল্লা াদকয কাদে ভূরযফান।  নযত্র ফরা দয়দে : 

 اٌظب٘شي ِؤِٓ عٓ هللا اًٌ احت ٚ خٍش اٌمٛي اٌّؤِٓ

মিারী ভু’মভন অল্লা িা’য়ারায কাদে েুফকর ভু’মভদনয লচদয় লেষ্ট  মপ্রয়। 

িাদর মি োকা অয মফনয়ী য়া - একটা অদযকটায মফযীি না। ফযং অল্লা াদকয 

কাদে মপ্রয় দি দর একটায াাাম অদযকটা মযামক। ফস্তুি এটা িাদেয েুফকরিায 

পর না। ফযং লটা িাদেয ংমভ।  

এখন লম িাযা মফমবন্ন ভয় মনদজদেযদক িুি ফামনদয় যাদখ। লকন? েুমনয়াফী লকান স্বাদেক? 

েুমনয়ায লকান মফদেয বদয়? লজর জুরুদভয বদয়? না। িাযা লম মনদজদেযদক েুফকর ফামনদয় 

যাদখ - লটা অল্লা িা’য়ারায দ্বীদনয স্বাদেক। োয়াি লেফায জনয কষ্ট য কদয। ংমভ 

কদয। মযণমিয প্রমি রক্ষ লযদখ লম, যফমিকদি পর কী দি াদয। এজনয মনদজদেয 

িুিিা নগে লভদন লনয়। েফা বাদরা-ভদেয লম নীমিভারা অদে, লআ নীমিভারা নুমায়ী 

িাযা মনদজদেযদক চারায়। এআ নীমিদি চরদর বাদরা দফ। মকন্তু এআ নীমিদি চরদর 

ফামযকবাদফ লেখা মাদি লম, ল েস্ত - ভামনি। এআ নীমিদি চরদি মগদয় দ্বীদনয 

স্বাদেক এআ েস্তিা  ভানদক ল গ্রণ কদযদে ।  

মকেু ঈোযণ : 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাদভয ঘাদেয ঈয ঈদটয নামে-বুময চামদয় লেয়া দয়দে। 
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এআদম যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাদভয দ্স্স্তিা য কযা। িা মক মনদজয েুমনয়ামফ 

স্বাদেক মেদরা? না। ফযং অল্লা িা’য়ারায দ্বীদনয জনযআ িাদেয িযাগ স্বীকায কযা।  

হুোআমফয়া মুদদ্ধয ভয় যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ াাফাদেয চুমি লভদন লনফায 

জনয ফাধয কদযদেন। িাযা লম চুমি লভদন মনদয়মেদরন - এটা মক অল্লায দ্বীদনয জনয নামক 

েুমনয়ামফ ফযমিস্বাদেক? ফযি যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাদভয মনদেকনা মমে দিা 

িাদর ঈনাযা মনদজদেয যি ঝমেদয় মেদিন। িাযয এআ ফভাননায চুমি কখন িাযা 

ভানদিন না। 

অদর দ্বীদনয জনয ফভাননা য কযা লকান রািনা না। এটা েস্তিা না। ক্ষান্তদয 

মাযা ক্ব ফরদি মগদয় লজদরয বদয় েফা ত্রুয বদয় িা লেদক েদভ োদক েফা ত্রুয 

াদে মভর লেয় িাযাআ দরা প্রকৃি েস্ত। এজনয ামেদয ভদধয ভু’মভদনয ফযাাদয ফরা 

দয়দে লম, ভু’মভন দরা رٌٛي – ল নুগি। এটা িায অনুগদিযয পর। ল অদযকজনদক 

ভাদন। িায ভদধয ভানযিা  অদে। এজনয ল নভণীয়। 

যমেদক পাদক অয ভুনামপক। িাদেয অনুগিযিা দরা িাদেয িুিিা, কাুরুলিা, 

বীমি এফং মনদজদেয েুমনয়াফী স্বাদেকয কাযদণ। িাআ লটা ًٌٍر –। েুমনয়াফী স্বােক  

কাুরুলিায কাযদণ িাযা মনদজদেযদক দ্স্স্ত ফামনদয় যাদখ। পাদক-ভুনামপকদেয এআ 

েস্তিা অয অল্লায দ্বীদনয জনয ভু’মভনদেয লকাযফামন লেয়া – েু’লটা এক নয়। 
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ভু’মভদনয ভদধয رٌٛي মপি অদে। মকন্তু ল িুি। এজনযআ اٌّؤٍِٕٓ عًٍ أرٌخ  এয াদে 

াদে ফরা দয়দে اٌىبفشٌٓ عًٍ أعضح  ভু’মভদনয ফযাাদয ল নভনীয়  মফনয়ী। মকন্তু 

কাদপযদেয ফযাাদয কদিায। কাদপদযয াভদন ল কদিায।  

এআ কদিাযিায মি না োকদর ল মক কদিাযিা লেখাদি াযদফ? ুিযাং এআ কদিাযিাআ 

ফদর লেয় লম, িায ূদফকয মফনয়ীবাফ িায েুফকরিায কাযদণ মেদরা না। ফযং মিয াদেআ 

মফনয়ী মেদরা। অয মফনদয়য এআ মি মনদয় ল গুমটদয় ফদ োদক না। লটা প্রকা কদয। 

ٍُِ ََِخِاَلئِ ْٛ ٌَِ َْ اَلٌََِخبُفٛ َٚ ِِ ًِِللاَّ ِفًِِسَجٍِ َْ ُذٚ ِ٘ [٠ِ٘ٗ٘]ٌَُِجب   িাযা েুধকলক জমি দয় মায়। িাযা কাঈদক 

বয় কদয না।  

মফনয়ীিায পরাপর : 

ভু’মভদনয এআ মফনয়ীিায পর দরা লম, িাযা জীফদনয প্রমিটা লক্ষদত্র মফনয়  নভনীয়িায 

মি رٌٛي দয় এফং দযয মেদক ঝুঁদক মনদজদেয কভককান্ডগুমর ম্পােন কদয। লমভন :  

অভীয িায ভা’ভুযদেয লেদক ভায়াযা লনন। ُ٘ثٍُٕٙ شٛسي ٚأِش  -। এটা িাদেয رٌٛي 

ফায প্রকা। অয ভা’ভুয িাদেয অভীদযয মযয়ি ম্মি প্রমিমট মনদেক - মি কদষ্টয 

কাজআ ঈক না লকন – অল্লায মনদেক লবদফ এদক ফাস্তফায়দন িাযা জীফন ফামজ যাদখ। 

লোটযা ফেদক ম্মান কদয। ফেযা লোটদক লে কদযন। াধাযণ ফযমিযা অদরভদেযদক 

ম্মান কদয। িাদেয কোদক ভানয কদয। অল্লা াদকয ম্মাদনয ভি কদয অদরভদেযদক 

ম্মান কযায ভদধযআ িাদেয رٌٛي ফায প্রকা ায়। লগানাগায ভুরভানদক িায গুনাদয 
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জনয ফযমি ভানুলদক ঘৃণা না কদয িায কাজদক ঘৃণা কদয। ফযমিদক ংদাধদনয লচষ্টা কদয। 

লকাযঅদন কাযীদভ অল্লা াক ফদরন : 

[ِ َْ ٍُٛ َّ َّّبِرَْع ّ ِِ ِإًِِِّٔثَِشيٌءِ ًْ َنَِفُم ْٛ َِعَص ْْ ِ[٠َٕٕٔٙٙفِئ

ভু’মভনযা মমে নাপযভানী কদয  অনায কো ভানয কদয িাদর অমন ফদর মেন লম, 

লিাভযা লম কাজ কদযদো অমভ িা লেদক ভুি। [২৬:২১৬] 

অয কাদপযদেয ফযাাদয অল্লা াক ফদরন : 

ُِْ ُٕى ِِ َّٔبِثَُشآُءِ ِ[٠ٗٓٙ]  إِ

অমন ফদর মেন লম, অভযা লিাভাদেয লেদক ভুি। [৬০:৪] 

কাদপযদেয ত্বা  ফযমিআ অদর ঘৃমণি। লটাআ েস্তিা। অয ভু’মভন মমে লগানা 

কদয লপদর িফু লটা াদি ভয়রা রাগায ভদিা। ািদক লকদট লপরদফ না।  

একমট ঈোযণ : 

খাদরে যামময়াল্লাহু অনহুদক যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ লকান কাদজয জনয 

মিযস্কায কদযদেন। কী ফদরদেন : 

 خبٌذ صٕع ِّب هاٌٍ اظشأ أً اٌٍُٙ

ায় অল্লা! খাদরে লম কান্ড ঘমটদয়দে - অমভ লটা লেদক অনায ানা চাআ। 

خالد من اليك اضرأ اني اللهم  ায় অল্লা! খাদরে লেদক অমভ ানা চাআ - একো যাুর 

াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ ফদরনমন। এটাআ দরা ভু’মভন অয কাদপদযয ভদধয একটা 
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ফযফধান। ভু’মভন মমে লকান নযায়-যাধ কদয ফা ল মমে লগানাগায ভু’মভন য় – 

িাযয ভু’মভন মদদফ িাদক ভব্বি কযা। িায াদে ম্পকক যাখা। িায প্রমি বারফাা 

মিক োকদফ। াাাম িাদক লাধযাদনায লচষ্টা কযদফ।  

িদফ যা। িায লোল লমন দনযয ভদধয ংক্রমভি না য় – লআ ফযফস্থা কযদি দফ। 

খাদরে যামময়াল্লাহু অনহুয ভদিা লগানা কযদর িাদক কামপয লঘালনা মেদয় মেদফ না। 

িাদক ভাযা শুরু কদয মেদফ না। ফস্তুি ভু’মভনদেয াদে িাদেয ম্পকক দফ رٌٛي ফায 

ম্পকক।  

 আফদন কাময যামভাহুল্লা এয মবভি : 

আফদন কাময যামভাহুল্লা এআ অয়াদিয ফযাাদয একটা কো ফদরদেন। মিমন ফদরন : 

এখাদন লম অল্লা াক ফদরদেন, লকঈ মমে লিাভাদেয ভদধয ধভক মফভুখ দয় মায় িাদর -

[٘٠٘ٗ]  َِٓ َىبفِِشٌ ٌْ ٍَىِا ٍحَِع َِأِعضَّ َٓ ٍِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ٍَىِا ٌٍَّخِعَ  এআ গুণম্পন্ন একটা জাভাি অল্লা মনদয় - َأِر

অদফন। লকান ফযমি ধভক মফভুখ দর িায মযফদিক অল্লা িা’য়ারা জাভাি মনদয় অদফন। 

- এয দ্বাযা লফাঝা মায় লম, অল্লা াদকয এআ াামযটা অদফ জাভাদিয ভাধযদভ। 

অল্লা িা’য়ারা এআ দ্বীনদক মফজয়ী কযদফন  পরিা মেদফন জাভাদিয ভাধযদভ। অয যা, 

লআ জাভাদিয েযগুদরায গুণাফরী দফ এভন এভন। অয এআ গুণাফরীগুদরা লম জাভাদিয 

েযদেয ভদধয োকদফ িাযা ংখযায় দনক দর ফাস্তদফ েকগি মেক লেদক িাযা 
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একজন ফযমিয ভি। কাযণ এআ জাভাি ঐকযফদ্ধ জাভাি।  ামেদয বালায় এআ  ٚاحذ وجسذ 

জাভাি একটা লেদয ভি দফ।  ামেদ এদদে : 

 ٚاحذ جسذ وّثً رعبلفُٙ ٚ ذُ٘رٛاح فً اٌّؤٍِٕٓ ِثً

ভু’মভনদেয াযস্পমযক ম্পকক, ানুবূমি  বারফাায ফযাাদয িাযা একটা লেদয ভি 

দফ। 

িাদর ুযা একটা ভুরভান জাভাি মভদর এখন একটা লে। এটা একটা মফসৃ্তি-মফার 

ফযাায। এদেদয প্রমিটা েয এআ গুণাফরী ম্পন্ন দফ। লম েয এআ গুণাফরী ম্পন্ন 

দফ ল এআ জাভাদিয ং। এযাআ দরা কাদয় কাদয় আভাভ শুযা। এযাআ দরা লকয়াভি 

মকন্ত পর জাভাি। এযাআ দরা াাফাদয় লকযাদভয জাভাি। এযাআ দরা ভােী অরাআম 

ারাভ এয জাভাি। এআ জাভাদিয ফযাাদয গযাযামন্ট এদদে লম, িাযা দকয ঈয 

প্রমিমষ্ঠি। এটা স্থাদনয  ভদয়য াদে ীভাফদ্ধ না।  

 وبٔٛا ِٚٓ وبٔٛا حٍث

লমআ ফংদয ঈক, লমআ স্থাদনয ঈক। 

এআ গুণ মায ভদধয োকদফ ল এআ জাভাদিয েয। [٘٠٘ٗ]  ٍَِى ٍحَِع َِأِعضَّ َٓ ٍِٕ ِِ ُّْؤ ٌْ ٌٍَّخَِعٍَىِا َأِر

َىبفِِشٌٓ ٌْ َِۖا  এযা লকান িা (৫০) অয িান্ন (৫৫) জামিদি বাগ দফ না। ফাআ এক। 

একটা জাভাি। িাদেয ফায অনে-পুমিক একটা অনে। িাদেয কষ্ট-মফে ফায একটা 

মফে। এখাদন লকান েুআ মফে না। একজদনয অনে প্রদিযদকয অনে। একজদনয কষ্ট 
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প্রদিযদকয কষ্ট। ফাআ একটা লে দয় মাফায েক কী? একজদনয অনে ফায অনে। 

একজদনয কষ্ট ফায কষ্ট। িাদেয ফস্থান দরা এভন।  

এজনয ৃমেফীয লমদকান প্রাদন্ত একজন ভুরভাদনয ঈয অঘাি অদর ফায ঈয িাদক 

যক্ষা কযা পযজ দয় মায়। িাদক যক্ষায ফযফস্থা মিক্ষণ না দয়দে িিক্ষণ এআ পযজ লেদক 

লকঈ ভুি না। ফাআ এআ পযদজয ন্তবুকি। এআ প্রদয়াজদন িায েুমনয়ায ফমকেু োেদি 

দফ। েুমনয়ায ফ োেদি দফ িফু িাদক যক্ষা কযদি দফ।  

অভাদেয আমিা : 

ঈভান যামময়াল্লাহু অনহুদক ভক্কায ভুদযকযা অটক কদয। িাদক ঈদ্ধাদযয জনয যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ লচৌদ্দি (১৪০০) াাফী মনদয় প্রমিজ্ঞাফদ্ধ দয়দেন লম, 

অভযা ফাআ মনি দফা। িাযয ঈভান যামময়াল্লাহু অনহু এয িযায ফেরা মনদফা। 

লচৌদ্দি াাফাদয় লকযাভ। িাদেয ভদধয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ অদেন। 

ঈনাদেয ভূরয অয এক ঈভান যামময়াল্লাহু অনহু এয ভূরয মক ভান? মকন্তু একজন 

ভুরভাদনয যদিয ফেরা লনফায জনয ঈনাযা ফাআ প্রস্তুি। একজন ভুরভানদক যক্ষায 

োময়ত্ব নয ভুরভাদনয মনকট এআ মযভাণ।  

এবাদফ ভুরভানযা মমে এদক দযয মফলদয় মচন্তা কযদিা িাদর ভুরভানদেয গাদয় 

পুদরয লটাকা লেফায া ৃমেফীয লকান মিয দিা মক? অদর ভুমরভদেয মনদজদেয 

এভন য়ায কো মের লম, িাযা মনদজদেযদক একটা লে ভদন কযদফ। মনদজযা মিআ এআ 
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গুণাফরীম্পন্ন দফ িাদেয লেটা িিআ একটা লেদি মযণি দফ। এআ লেদক লকঈ 

কাটদি াযদফ না।  

এআ গুণাফরীগুদরায অদরাদক অভযা অভাদেয ূফকুরুলদেয ফস্থান লেমখ। িাযয 

অভাদেয ফস্থান মাচাআ কযদফা। লকন অজদক অভযা এআ দ্স্স্তিায স্বীকায? অয লকন 

িাযা অজ াযা ৃমেফীদি েমেদয় লগদে? েু’একটা নভুনা এখাদন ঈদল্লখ কযমে। লেখুন : 

অভাদেয ূফকুরুল - ১ : 

হুমাআপা যামময়াল্লাহু অনহু ফদরন লম, আয়াযভুদকয মুদদ্ধ জখমভদেয ভদধয অমভ অভায চাচাদিা 

বাআদক খঁুজমেরাভ। অমভ লমদয় িাদক জীফদনয লল ভদয় াআ। অভায াদে অমভ ামন 

মনদয়মেরাভ  লবদফমেরাভ িাদক ান কযাদফা। িঃয িায াভদন ামন িুদর ধময।  

এআ ভুূদিক াদ অদযকজন মেদরা। মাভ আফদন অ যামময়াল্লাহু অনহু ামনয জনয 

মচৎকায কদয ঈদি। অভায চাচাদিা বাআ আাযা কযদরা লম, িায কাদে ামন মনদয় মা। 

অমভ মাভ আফদন অ যামময়াল্লাহু অনহু এয কাদে ামন মনদয় লগরাভ। িাদক ামন ান 

কযাদফা।  

ঐ ভুূদিকআ াদ অদযকজন ফযমি ামনয জনয মচৎকায কদয ঈদি। িখন ঈমন আাযা 

কযদরন লম, ঐ ফযমিদক ামন ো। অমভ িৃিীয় ফযমিয কাদে ামন মনদয় লগরাভ। মগদয় 

লেমখ ঈমন ীে দয়দেন। মাভ আফদন অ যামময়াল্লাহু অনহু এয কাদে মপদয অরাভ। 
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মিমন ীে দয় লগদেন। িঃয চাচাদিা বাআদয়য কাদে অরাভ। মিমন আমিভদধয 

ীে দয় লগদেন।  

ভৃিুযয ভুূদিক ামনয িৃষ্ণা াগয মযভাণ িৃষ্ণায লচদয় লফম। লআ ভয় মনদজ ামন ান 

না কদয নয ভুরভানদক মেদয় লেয়া - এটা শুধুভাত্র অভযা ঘটনা ফণকনা কযায কাযদণ 

অভাদেয কাদে জ দয় লগদে। ফাস্তফিা মচন্তা কদয লেদখন। লকান ভানমকিায় িাযা 

ঈনীি ফায দয এআ ফস্থাটা দয়দে।  লকাযঅদন কাযীদভ অল্লা াক ফদরন : 

َُِْخَصبَصخٌِ ِٙ ِ ِث َْ َِوب ْٛ ٌَ َٚ ُِْ ِٙ َِأُٔفِس َِعٍَىَٰ َْ ٌُْؤثُِشٚ َِٚ[٘٤٠٤]   

মনদজযা বাফগ্রস্থ দর িাদেযদক িাযা প্রাধানয লেয়। মনদজযা িীব্র কু্ষধায় োকদর 

নযদক িাযা প্রাধানয মেদয় লেয়। [৫৯:৯] 

এআ প্রাধানয লেফায দ্বাযা অল্লায কাদে িাযা িদক লগদে মক? 

অভাদেয ূফকুরুল - ২ : 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ ফদরদেন : 

 اٌعبٌٍّٓ سة عشش ري ِٓ ٚالرخشً ثالي ٌب أٔفك

ল লফরার! িুমভ ম্পে ফযয় কযদি োদকা। অযদয মধমিয ক্ষ লেদক লিাভায ম্পে 

কদভ মাদফ। একাযদণ িুমভ গমযফ দয় মাদফ, মনঃস্ব দয় মাদফ - এআ অংকা কদযা না। 
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অভাদেয ূফকুরুল - ৩ : 

অদয়া যামময়াল্লাহু অনা এক রাখ (১,০০,০০০) মেযাভ একমেদন োন কদয মেদয়দেন। 

খাদেভা ফরদে, অমন লিা লযামায় অদেন। একটা মেযাভ মমে লযদখ মেদিন। িাদর 

আপিাদযয ফযফস্থা ন্তিদক্ষ দিা। মিমন ফদরদেন, অদগ স্মযণ কমযদয় মেদি। 

মচন্তা কদয লেদখন, িাযা মনদজদেয জনয কিটুকু মচন্তা কযদিন। অয দযয জনয কিটুকু 

মচন্তা কযদিন। ক্ষান্তদয অভাদেয ফস্থা!  

অভাদেয ূফকুরুল - ৪ :  

লফাখাময মযদপয ফণকনায় যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাদভয একটা ঘটনা এদদে। 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ ূফকমুদগয েু’ফযমিয ঘটনা ঈদল্লখ কদযদেন : 

ফনী আযাইদরয এক মুফক  এক ফৃদ্ধ। েু’জদন মভদর একমট জমভ চাল কদযদে। পর ফায 

দয পর লকদট জমভদনয ভদধয বাগ কদয স্তু মেদয়দে। মুফক িায পরদক ফস্তায ভদধয 

বদয িায ফামেদি যনা কদযদে। ফৃদ্ধ এখন িায ফস্তা বযদফ। িাযয মুফক এদ িায ফস্তা 

ভাোয় ঈমিদয় মেদফ। এআ ফস্থা। মুফক লফাঝা মনদয় িায ফামে যনা দয়দে।  

ফৃদ্ধ িায লফাঝা বদয মচন্তা কযদে, অমভ লিা ফৃদ্ধ ভানুল। অভায জীফন লল। দিা মুফক। 

মফদয়-ামে কযদফ। জীফদন প্রমিমষ্ঠি দফ। দনক টাকা য়ায েযকায। এআ মচন্তা কদয 

মনদজয য লেদক - মনদজয পর লেদক মকেু পর ঐ মুফদকয স্তুদয ভদধয মগদয় লযদখ 

মেদরা। লকঈ লেদখমন। মুফক লেদখমন। মুফক একটা Thank’s- ফরদফ না।  
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মুফক অদে। ফৃদদ্ধয ভাোয় লফাঝা ঈমিদয় মেদরা। ঐ লরাক িায মনদজয ফামেদি মনদয় মাদফ। 

মুফক জমভদনয ভদধয োমেদয় োমেদয় মচন্তা কযদে, অদয অমভ লিা লজায়ান ভানুল। মিারী 

ভানুল। অমভ অভায জীফদন ঈায় লফয কদয মনদফা। এআ ফৃদ্ধ ফযমি - িায লিা টাকা য়ায 

েযকায। ম্পদেয েযকায। মমে বাদফ দে মায় িাদর ল লকাোয় াদফ? একো ভদন 

কদয ল মনদজয পদরয স্তু লেদক মকেু পর - মকেু য ফৃদদ্ধয পদরয স্তুদ মনদয় 

লযদখ মেদরা।  

অল্লা িা’য়ারা লিা লেদখদেন। অল্লা িা’য়ারায যভদিয েমযয়ায় লজা এদ লগদরা। পদর 

েু’জন াযামেন এআ পর িাদেয মনদজদেয ঘদয ঈমিদয়দে। িোম জমভদনয পদরয স্তু 

কভদে না।  

অদর এটা মেদরা ভু’মভদনয াযস্পমযক ম্পদককয ফস্থা। মাযা েয়াফান অল্লা াক 

িাদেয প্রমি েয়াফান। মিমন িাদেয প্রমি েয়া লেখান। এযাে দয়দে : 

 اٌسّبء فً ِٓ ٌشحّىُ اْلسض فً ِٓ اسحّٛا

জমভনফাীয ঈয লিাভযা েয়া লেখা। অকাফাী লিাভাদেয ঈয েয়া লেখাদফন। 

মমে িুমভ জমভনফাীয প্রমি েয়া লেখা িাদর লরাদক ফদর - অভাদক েয়া লেখাদরা। িদফ 

লবদফ লেদখা লম, অকাফাী মমে লিাভায ঈয েয়া শুরু কদয লেয় িাদর লআ েয়া কী 

মযভাণ য়রাব দয় মাদফ? এখন িুমভ িায াদে েুমনয়া মনদয় টানা-টামন কদয কিেূয 
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ঈন্নমি কদযদো? ফমিি দিা লআ মফার রাব লেদক! লোট মকেু একটা লেদে ো। লেখদফ 

মফার ানায মধকাযী দয় মাদফ।  

অভাদেয ূফকুরুল - ৫ : 

ুরাআভান োমযমভ। মিমন ফরদিন লম, অমভ মখন একটা লরাকভা নযদক খায়াআ িখন ঐ 

লরাদকয গরায মবিয মেয়া লরাকভাটা ল াকায াদে াদে িায স্বাে অমভ নুবফ কময। 

ভজাটা অমভ াআ। মনদজ লখদর এআ স্বাে াআ না, অদযক জনদক খায়াদনায ভয় িায গরা 

মেয়া ল াকায ভয় ল স্বাে অমভ ঈরমি কময। 

এটা করযাদণয ীি। অদরআ ফাস্তফ। মাযা كريم - ঐ যকভ ঈোয মকাদয়য। িাযা মনদজযা 

লবাগ কদয িৃমপ্ত ায় না, নযদক লবাগ কমযদয় মিটা িৃমপ্ত ায়।  

অভাদেয ভদনয ংকীণকিায কাযদণ এখন অভযা মফমিন্ন। অফায দনযয অনে-পুমিকটা 

অভযা বাদরা কদয লেখদি াময না! অদর মনদজদক মযফিকন কযদর লটা অল্লা াক 

মেদয় লেন। এটা কষ্ট কদয প্রােমভক মকাদয়আ কযদি য়। লকাযফামনয ভাধযদভ মনদজযটা মেদি 

য় – মেদি দয় - মেদি য়। িখন ভদনয ভদধয লেফায একটা োে ফা লেফায একটা স্ববাফ 

এদ মায়। এগুমর একটা কাভাআদয়য মফলয়। কাদযা কাদযা লিা অল্লা াক ভদনয ভদধয 

মেদয় লেন – এটা মিক অদে। মকন্তু িা জকদনয একটা মফলয়। অল্লা াদকয হুকুভ 

নুমায়ী মখন এআ োেগুমর ফাো মেদি োদক  অচযণগুমর কযদি োদক – িখন এফআ 

স্ববাদফ মযণি দয় মায়। মনদেয ঈোযদণ লেখুন : 
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অভাদেয ূফকুরুল - ৬ : 

খামরে মফন য়ামরে যামময়াল্লাহু অনহু। ঈনায পদভক এদকফাদয ুযাআ ঈন্নি ফস্থান। লমমেদক 

মাদিন লমেদকআ মিমন মফজয় মেমনদয় অনদেন। লযাভ-াযয ঈবয় যামি িায বদয় 

প্রকমম্পি। ুযা ৃমেফীদি িায োট চরদে। মিমন এিফে লজনাদযর। 

ঈভয যামময়াল্লাহু অনহু িাদক িায ে লেদক ফযখাস্ত কদয মেদরন। মিমন লটা ভাো 

লদি মনদয়দেন। াভানয ল ঈ ৃমষ্ট য় নাআ। অয ঈভয যামময়াল্লাহু অনহু এআ অংকা 

কদযনমন লম, িাদক েচুযি কদয মেদর লকান যকভ মফৃঙ্খরা দফ। 

এজনযআ ঈনাদেয ফকাদক্ষা ঈন্নি  ঈৎকৃষ্ট য়া। িাদেয লম ভানযিা িা অভাদেয ভদধয 

লকাোয়? লম জাভাদিয ভদধয এআ গুণাফরীগুমর অদফ ল জাভাদিয ঈয অল্লা িা’য়ারায 

াাময অদফ। িাদেয দ্বাযা দ্বীন ফাস্তফায়ন দফ। েচ মনদে লেখুন অভাদেয ফস্থান  

ফাস্তফিায কিক রু : 

অভাদেয ফস্থান  ফাস্তফিা - ১ : 

অল্লায যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ এয একমট ামেদ লকয়াভদিয ূফকভুহুদিক 

েুমনয়া ধ্বংদয কাযণ মদদফ ফরা দয়দে : 

 أثبٖ ألصً ٚ صذٌمٗ أدًٔ

ফনু্ধদেযদক ঘমনষ্ট ফানাদফ। মিাদক েূদয মযদয় মেদফ! 
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অভাদেয ফস্থান  ফাস্তফিা - ২ : 

ভায ফাধয দফ! ভাদক কষ্ট মেদফ! েচ স্ত্রীয ভদনয খুময মেদন েুটদফ! 

এআ অচযণগুমর এখন শুরু দয় লগদে। অল্লায ানা। 

অভাদেয ফস্থান  ফাস্তফিা - ৩ : 

অভাদেয ফিকভান লেখুন, ভুরভান ভুরভাদনয াদে দ্বন্দ্ব  ঝগো-মফফাে চরদে। মকন্তু 

কাদপদযয াদে যদয়দে মভর। েচ লকাযঅদন কাযীদভ মনদেক লেয়া দয়দে : 

[٘٠٘ٗ]  ِ َٓ ٍِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ٌٍَّخَِعٍَىِا ََِٓأِر َىبفِِشٌ ٌْ ٍحَِعٍَىِا َأِعضَّ  

াযস্পমযক েয়াফান। কাদপযদেয ঈয কদিায। [৫:৫৪] 

ভুমরভ যাদেয যকাযগুদরায মেদক রক্ষয করুন। এক লিা জুরুভ কদযদে লম, িাযা মনদজদেয 

যকায মটমকদয় যাখায জনয, মনদজদেয গমে, ফস্থান  ভমিত্ব ধদয যাখায জনয 

ভুরভানদেয একটা লেদক িাটা (৫৫) টুকযা কদযদে। অ! একটা লেদক ৫৫ টুকযা!! 

ুদযা ভুমরভ ঈম্মা মক একটা লে মেদরা না? এআ একটা ঈম্মাদক কয়টা টুকযা কদযদে? 

িান্নটা (৫৫) টুকযা কদযদে! 

এআ ামকস্তান অয ফাংরাদে বাগ দরা কীবাদফ? যা লচদয়দে যাজত্ব অভযা কযদফা। অয 

এযা লচদয়দে যাজত্ব অভযা কযদফা। এখন েু’জদন যাজত্ব কযদি াযদে না। িাআ েু’জদন েুআ 

লে ফামনদয় মনদয়দে। এখন অমভ যাজত্ব কযদফা। বাগ ঈক! িা লিা অমভ যাজা োকদি 

াযদফা! অমভ ভমি দি াযদফা! বাগ না দর লম অমভ লটা াযদফা না। মফলয়টা এভনআ। 
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িাযা মনদজযা মনদজযা যাজা োকায জনয, মনদজযা মনদজযা ক্ষভিা কুমক্ষগি কযায জনয এআ 

ভুরভান ঈম্মদিয লেটাদক বাগ কদয মেদয়দে! এখন খাফরা-খাফমর কযদে। িান্নটা (৫৫) 

জামি দয় লগদে। েচ ফাআ একটা জামি মেদরা। এটাআ লিা জুরুভ।  

লকন একজন ফাংরাদেম ভুরভান লৌমে-অযফ এদ মনদজয ারার ঈাজকন কদয লখদি 

াদয না? দেয লগারাভ দয় লখদি দফ! লকন অল্লায জমভদন মফচযণ কযদি িায 

অদযকজদনয নুভমি রাগদফ? অল্লায জমভদন ল অল্লায পমর িারাদ দনযয নুভমি 

োো লগদর ল ধফধ দয় মাদফ! ল অদযক লে লেদক ভার মকদন এদন এখাদন ফযফা 

কযদর, تجارة - এয ভদধয ল জমেি দর লকন লচাযা কাযফাযী দয় মায়? েচ ল িায 

ক-ারার ম্পে লেদক ভার মকদন এক জায়গা লেদক নয জায়গায় এদন মফমক্র কযদরা।   

এআদম জুরুভ-িযাচায। এআদম ভুরভান লেটাদক এবাদফ টুকযা টুকযা কদয লপরদরা! 

লকাোয় এক ভুরভান অয অদযক ভুরভান। অযাকামন ভুরভানদেযদক িযা কদয লল 

কযদে! এভনমক িাদেযদক জায়গা মকন্ত লেয়া দি না। বাযি লেদক একটা ামি অদে। 

লিা িাদক মত্ন কযদে! যকাময অভরা-কভকচাযী িায মেদন মেদন েুটদে! এটাদক 

লপাজি কযদে! এদক মনদয় মত্রকায় লরখাদরমখ দি! এটা লপআফুদক অদে! িাদক মনদয় 

মফার যক্ষনাদফক্ষদণয লচষ্টা চরদে। যক্ষায লচষ্টা চরদে! 

ামখ অদ। এদ এদেদয পর নষ্ট কদয লপদর। এটায নাভ মেদয়দে মিমে ামখ! 

এটাদক ভাযা মাদফ না! মত্ন কযদি দফ! িাদেয লেদ অফায লপযি মেদি দফ। এদেদয 

রাখ-রাখ টন খােয-য লখদয় এগুমর চদর মাদফ। এগুমর মিমে ামখ! ফে ফে লে লেদক 
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অদ এগুমর! মিারী লে লেদক অদ এগুমর! এগুমরদক মকায কযদর লগানা দফ! 

একটা জাদনায়াদযয প্রমি েযে লেখাদি! অয ভুরভান বাআদক ল ত্রু ফানাদি!! এআ 

য়িামনয মবিদয এখন অভযা জমেদয় অমে।  অল্লায ানা। 

অভাদেয ফস্থান  ফাস্তফিা - ৪ : 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম য়া াল্লাভ খামযমজদেয এক লেণীয ফযাাদয ফদরদেন :  

 عبد لزً ْللزٍُٕٙ ادسوزُٙ الْ االٚصبْ اً٘ ٌٚذعْٛ االسالَ اً٘ ٌْٛىزّ

ভুরভানদেযদক িযা কদয এফং ভুমযকদেযদক লেদে লেয়। অমভ এদেযদক লদর অ’ে 

জামিদক ধ্বং কযায ভি ধ্বং কযিাভ। 

এখন এআ ভুমরভ লেদয লনাফামনী, অআন ৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফামনী নাদভ লম ফামনী 

অদে - লেদয ভদধয এদেয কভককান্ডটা কী? এদেয মযষ্কায লঘালনা লম, অভযা এআ ভস্থ 

আরাভন্থীদেয ফযাাদয ‘মজদযা টরাদযন্স’। ভাদন, এদেয ফযাাদয লকানমকেু য কযা দফ 

না! লমখাদন াদি লখাদন„„  

লকাযঅদন কাযীদভ মনদেক লেয়া দয়দে : 

ُِْ ُ٘ ُّٛ َجذرُّ َٚ َِحٍُْثِ َٓ ُّْشِشِوٍ ٌْ ٍُٛاِا [٤٠٘]َفبْلزُ  

ভুদযকদেযদক লমখাদন া িযা কদযা। [৯:৫] 

এযা কাজটা ফাস্তফায়ন কযদে! ভুজামেদেযদক িযা কযদে। আরাভন্থীদেযদক িযা কযদে। 

মনমফকচাদয িযা কযদে। গুভ কদয মেদি। ক্র পায়ায কদয মেদি। এআ ফযাাদয লকানমকেু 
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নাআ। লকান ভানফিাফােীয মচৎকায নাআ! এযা জাদনায়াদযয মকাদয়য না! মিমে ামখয 

ভি না!! 

নযমেদক কাদপয-ভুমযকদেয মি ুম্পকক। কুপপায লে িাদেয ফনু্ধ। অদযকদে 

িাদেয এআ। নয অদযকটা িাদেয ঐ। াযা ৃমেফীদি অভাদেয লকান ত্রু নাআ! ফাআ 

অভাদেয ফনু্ধ! অভযা মফফাে কযদি চাআ না। অভযা াম্প্রোময়ক। ভুমরভ জাভাি একটা 

ঈম্মিদক িান্নটা (৫৫) টুকযা কদয িাযা ফরদে, অভযা াম্প্রোময়ক নীমি ফাস্তফায়ন 

কযমে! াম্প্রোময়ক ভাদন, ভুরভাদনয ভদধয িান্নটা (৫৫) বাগ দফ মিকআ। মকন্তু 

কাদপযদেয াদে লিা অভযা মভদর অমে! কাদপযদেযদক লিা অভযা মবন্ন ম্প্রোয় ভদন 

কময না – এআ মদদফ অভযা াম্প্রোময়ক!! মক াযকয...... 

মচন্তা কদয লেখুন, লকভন ধযদণয োজ্জামর অভযা মনদজদেয ভদধয ফাস্তফায়ন কদয লযদখমে। 

এআ ভানমকিা  ফস্থা মিমেন অভাদেয ভদধয োকদফ অভাদেয দ্বাযা মফজয় অদফ না। 

ভায লখদিআ দফ মিক্ষণ মকন্ত অভাদেয ভদধয ভু’মভদনয লআ গুণগুদরা এফং াাফাদয় 

লকযাদভয ভদধয োকা গুন না অদফ। এযাে দয়দে : 

[٘٠٘ٗ]  َِٓ َىبفِِشٌ ٌْ ٍحَِعٍَىِا َِأِعضَّ َٓ ٍِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ٌٍَّخَِعٍَىِا  َأِر

ভু’মভনদেয ফযাাদয িাযা নীর। কাদপযদেয ফযাাদয কদিায। [৫:৫৪] 

ভু’মভনদেয নীরিায গুণটা মিদফম দফ, কাদপযদেয াদে কদিাযিায মযভাণ লআ 

মযভান লফম দফ। কাযণ, ভু’মভনদেয াদে িাযা নীরিা লেখায় লমদিু ল অল্লায 
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ফাো। অল্লায াদে িায ম্পকক অদে। অয অমভ অল্লাদক বারফাম ভাদন, অল্লা মাদক 

বারফাদন অমভ িাদক বারফাম।  

অয একটা ভানুদলয ভব্বি ভাায লস্কর দরা লম, ল অদযকটা ভানুলদক – অদযকজন 

ভুরভানদক কী মযভাণ বারফাদ। একজন ভুরভাদনয প্রমি িায বারফাায মযভাণ লেদখ 

ফুঝদি দফ লম, অল্লা িা’য়ারায বারফাা িায ভদধয লআ মযভাণ অদে। অয য 

ভুরভাদনয মি িায লম মযভাণ ত্রুিা  ঘৃণা োকদফ – লফাঝা মাদফ লম, ল অল্লা 

িা’য়ারায কাদে লআ মযভাণ ঘৃমণি এফং ঈনায মনকট ল ঐ মযভাণ ত্রু দয় অদে।  

এদক্ষদত্র মযষ্কায ভূরনীমি এআটা লম, অল্লায ত্রুয াদে িায লমআ মযভাণ ঘমনষ্টিায 

ম্পকক ল অল্লা াদকয লআ মযভাণ লগাস্বায াত্র দয় অদে। অয অল্লায ফনু্ধদেয 

াদে িায লমআ মযভাণ ঘমনষ্টিা, ল অল্লা াদকয লআ মযভাণ ঘমনষ্ট দয় অদে।  

অল্লা িা’য়ারা অভাদেযদক অভর কযায িামপক োন করুন। 

------------------------------ 

 

 


